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Se certifică exactitatea datelor  
DIRECTOR ŞCOALĂ DE PROVENIENŢĂ,  
 

L.S____________________________ 
 

(Numele şi prenumele) 
 

 

Domnule Director/Inspector Școlar General 

(Cerere de încadrare prin sistemul plata cu ora la Centrul Județean de Excelenţă Gorj) 

 

 

Subsemnatul(a) (inițiala tatălui), ____________________________________________, născut(ă) la data de 

___/___/______, titular(ă) pe postul/catedra/funcţia de ________________________  de la (unitatea de învăţământ / 

instituția)__________ _________________________, localitatea ______________________, judeţul ___________, 

va rog sa-mi aprobaţi încadrarea în anul şcolar 2021-2022 în regim de plata cu ora la Centrul de Excelenţă al judeţului 

Gorj. 

 

Menționez următoarele: 

I. 

Am domiciliul în localitatea __________________________________, judeţul  _________________, str. 

__________________________________, nr. ____, bl. _____, sc.____,  ap. ______,  telefon____________________,  

conform actului de identitate _______seria ___nr.________eliberat de ____________________________, la date de 

___/___/______ 

 

COD NUMERIC PERSONAL: 

 

II.  

Sunt absolvent(ă) al (a) (Universităţii, Academiei, Institutului, Colegiului, Şc. maiştri/postliceale) 

_________________________________________,  Facultatea _____________________________, cu durata 

studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ________ , 

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare 

de lungă durată)  ______________________________ cu media la examen de stat (licenţă / absolvire) ______ cu 

specializarea principală ______________________________, secundară __________________________________. 

După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată / ciclului II de studii universitare de masterat am 

absolvit: 

- Universitatea ________________________________, Facultatea ____________________________cu durata 

studiilor de ______ ani curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia 

__________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire __________ cu specializarea  

_____________________________________________________________________________________ 

- Studii postuniversitare de specialitate cu durata de ________ semestre ______________ 
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- Studii academice postuniversitare cu durata de _______semestre___________________ 

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _______semestre___________________ 

- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________ 

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de __________ semestre _______________ 

- Studii  postuniversitare  de  specializare,  academice  postuniversitare  cu  durata mai  mică  de  3  semestre 

___________________________________________  

- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________ 

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de __________ semestre _______________ 

- După   absolvirea   ciclului   I   de   studii universitare   de   licenţă   am   absolvit studii   postuniversitare în 

domeniul ___________________________________________________________ 

 

III.  

La data depunerii cererii sunt Debutant cu media _______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; 

GRADUL II cu media ______________; GRADUL I cu media ________; Doctoratul echivalat cu gradul didactic I în 

anul _______,în specialitatea _________________; GRADUL I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în 

specializarea  _________________________________ 

 

IV.  

CALIFICATIVELE obţinute în ultimii 5 (cinci) ani şcolari, după cum urmează: 

anul şcolar 2016/2017 _____________ 

anul şcolar 2017/2019 _____________ 

anul şcolar 2018/2019 _____________ 

anul şcolar 2019/2020 _____________ 

anul şcolar 2020/2021 _____________ 

 

V. 

  La 01.09.2021 am avut: _________ ani întregi, vechime la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). Se 

recunoaşte vechimea la catedră ca personal didactic calificat.  

 

În ultimii cinci ani şcolari am desfăşurat / participat la următoarele activităţi: 

 

VI.  
Activităţi metodico-ştiinţifice în domeniul disciplinei (articole, studii, lucrări ştiinţifice publicate, comunicări 

metodico-ştiinţifice în cadrul societăţilor ştiinţifice, la C.C.D., conferinţe, simpozioane, etc. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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VII.  
Rezultatele obţinute cu elevii la olimpiade/concursuri şcolare (menţiuni şi premii la nivel judeţean, participări, 

menţiuni, premii/premii speciale la nivel naţional/internaţional. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

VIII.  

Programe de formare în domeniul disciplinei. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere. 

 

 

Data________________ Semnatura___________________ 
 

 

 
 


